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andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen
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Nieuwe website
Mijn website www.mdva.nl is vernieuwd. Hij is
geschikt gemaakt om ook te kunnen lezen via
een I-phone. Er is een overzicht van mijn
Tweets toegevoegd. De site heeft een wat
moderner jasje gekregen en is beter vindbaar op
Google. Ga vooral dus even kijken en laat me
weten wat je ervan vindt. Feedback is altijd
welkom! info@mdva.nl

Publicatie Zorgmarkt
Samen met Jan Smid (gemeente Rotterdam)
heb ik een artikel gepubliceerd voor Zorgmarkt
over sturing en kostenbeheersing in het kader
van de decentralisaties van de zorg naar de
gemeenten. Deze veranderopgave wordt nu
veelal vanuit de inhoud aangevlogen. Op zich is
dat goed, maar zeker niet voldoende. Om de
zorgkosten voor gemeenten in de hand te
houden, is er volgens ons een systeemverandering vereist. De verantwoordelijkheid
voor budgeten moet zo dicht mogelijk belegd
worden bij de verantwoordelijkheid voor de inzet
van de zorg. Voor Rotterdam betekent dat, dat
wijkteams budgetverantwoordelijk worden. Deze
insteek is ingrijpend en complex, maar zeker
nodig. Over het hoe en waarom hiervan, lees
hier het artikel.
Inmiddels heeft het ministerie van VWS het
artikel ook geplaatst op haar site.
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Strategie voor welzijn
Wat is en wordt de positie van welzijn in de
nabije
toekomst?
Wordt
welzijn
een
ondergeschoven kindje en als een achterhaald
métier van de kaart gespeeld? Of is welzijn de
oplossing voor de extra preventie die nodig is?
Ligt bij het welzijn de kans om het voorveld te
versterken, zodat de inzet van veel zware zorg
kan worden voorkomen?
Stichting Buurtwerk heeft mij een opdracht
gegeven om ze te helpen voorbereiden op de
toekomst. Een toekomst vol kansen en
bedreigingen en welke keuzes moet je dan
maken?
Deltawonen onder de loep
In opdracht van visitatiebureau Cognitum, doe ik
een visitatie bij woningcorporatie Deltawonen in
Zwolle. Eens in de vier jaar moet elke corporatie
zich laten visiteren. Zij worden dan beoordeeld
op de mate waarin zij voldoen aan hun
maatschappelijke opgave, of ze presteren naar
vermogen, of de stakeholders tevreden zijn en
of het toezicht op orde is. Een hele klus, maar
wel nuttig en interessant in deze tijd waarin er
veel gebeurt in de wereld van de
woningcorporaties.
Verkoopstrategie jeugdhulp
Momenteel ondersteun ik zorginstelling Middin
nog steeds met de voorbereiding op de
decentralisatie jeugdzorg. Het gaat hierbij om de
vraag hoe zij als zorginstelling zo goed mogelijk
kunnen aansluiten bij de wensen van de
gemeenten en wat daar voor nodig is.
Een belangrijk onderdeel daarbij is innovatie.
Het moet straks beter en voor minder geld. Hoe
ga je dat organiseren en hoe kwantificeer je de
nieuwe situatie ten opzichte van de huidige
situatie?
Veel complexe vraagstukken, maar wel
belangrijk en momenteel urgent!
Nieuwe nevenfunctie
Vorig jaar is theater Bonheur, waar ik in het
bestuur zat opgehouden te bestaan. Een aantal
acteurs en een schrijver, zijn een nieuw initiatief
gestart: Nieuw Repertoire. Het concept is
vergelijkbaar met dat van een pop-band. Ze
maken eigen stukken, oefenen samen en treden
op in theaters in het land. Mooie formule!
Sinds enkele maanden ben ik voorzitter van het
bestuur van Nieuw Repertoire. Het initiatief is
nog pril en in ontwikkeling, maar hou het in de
gaten, want voor je het weet is er een
voorstelling bij jou in de buurt!
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Decentralisatie Awbz-Wmo
De discussiegroep die ik ben opgestart op
Linkedin over de decentralisatie Awbz-Wmo
loopt goed. Inmiddels zijn er al ruim 4.000 leden.
Om ook mee te discussiëren of vragen te
stellen, klik hier.
Aanrader: Advanced Risk Management
Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht
o.a. vanuit het perspectief van governance. Het
probleem met veel risico-analyses is, dat die
uitgaan van een statische omgeving (de analyse
is een momentopname). De werkelijkheid is
echter anders en dynamisch, waardoor de
analyse een schijnveiligheid geeft. André
Smulders (een slimme ex-collega van Capgemini) ontwikkelde met Rieks Joosten vanuit
TNO het Advanced Risk Management. In hun
boek geven ze aan hoe je in een dynamische
wereld moet omgaan met risico’s.   Hun   boek   is  
hier gratis te downloaden. Een aanrader voor
iedereen  die  grote  risico’s  niet  zo  fijn  vindt!
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Innovatie in het sociaal domein, wat is
er voor nodig?
Wordt innovatie het woord van 2014?

Blogjesoverzicht
Met regelmaat schrijf ik webblogberichten over
mijn vakgebied of de actualiteit. Hier zijn de titels
van de berichten in de afgelopen periode. De
volledige berichten
zijn te lezen op:
www.micheldevisser.nl
Twitter
Je kunt mij volgen via Twitter! Mijn Tweets gaan
o.a. over wat mij opvalt bij gemeenten,
woningcorporaties, zorg en welzijn.
@micheldevisser
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